ATI-nr.: 472-1

Anvendelsesteknisk
information.
Nitomors Maling- & Lakfjerner
Indhold: 5 Liter
Anvendes til:

Nitromors Universal maling- & lakfjerner er en vandopløselig, ikke
dryppende pasta, som hurtigt og let fjerner lak og andre dekorative
malinger, ferniser, metal- og bilmalinger. Det er ideelt til brug på
lodrette overflader, som f.eks. døre og fodlister. Nitromors kan
anvendes på træ, sten, beton, glas, jern og stål mm. I tvivlstilfælde,
prøv på et mindre synligt sted. Bør ikke anvendes på glasfiber.

Brugsanvisning:

Arbejdet bør så vidt muligt altid udføres udendørs. (tag f.eks, døre af,
og behandel udenfor). Luk døre og vinduer op for at få gennemtræk
til god ventilation. Må IKKE anvendes i lukkede rum, skakter, kældre
el. lign. Blæselamper og varmluftspistoler må ikke anvendes. Sluk
for elektriske blus og gasblus.
Kunststoffer, gummi, gulvbelægninger, tekstiler, kunstglas og glas med
belægning, samt malede overflader skal beskyttes mod spild og dryp,
med dertil egnet vandtæt beskyttelse, f.eks. polyethylen overdækning
oven på støvdækning (alt spild skal omg. tørres op). Brug dertil
egnede beskyttelseshandsker (PVC-Handsker) og sikkerhedsbriller
under ALLE arbejdets faser. Midlet skal stå køligt, før dåsen åbnes.
Når klar til brug, hældes det over i målekoppen.
Holdes væk fra ansigt, medens hætten tages af.

Klargøring:

Arbejd på et lille område, ikke større end ½ kvadratmeter. Undgå
om muligt direkte sollys. Et tykt lag påføres ved dubning med
pensel. MÅ IKKE PENSLES UD. Vent, intil malingen danner blærer
(ca. 5 min.) og påfør så endnu et lag, denne gang ved at dubbe
NITROMORS ind i den blærefyldte maling. Vent ca. 20 min. MÅ IKKE
NÅ AT TØRRE. Påfør mere NITROMORS efter behov. Fjern den
blærefyldte og blødgjorte maling med en spartel, maling der sidder
i årene fjernes ved at gnide med grov ståluld, dyppet i NITROMORS.
Vask af med flydende rensemiddel i koldt vand (brug terpentin på
fint træ for at undgå at årene træder frem). Gnid så efter med fint
træuld dyppet i vand eller terpentin. Lad tørre godt. Puds efter,
enten med fint sandpapir, ståluld eller meget fint sandpapir.

Rengøring:

Alt affald samles i avispapir, placeres udendørs, indtil det er tørt.
Midlet må kun opbevares i originalemballagen.
Rens pensler/redskaber i varmt sæbevand og undgå kontakt med
plastikvaske og -kar.
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